ROMÂNIA
Judeţul Olt
Ttel. : 0249/472006 – 472439; fax : 0249/472005-742439; e-mail :
primariastrejesti@yahoo.com
______________________________________________________________
COMUNA STREJEŞTI
PRIMĂRIA
Nr.108/24.08.2020
DISPOZIŢIE
Referitoare la : aprobarea modalitații specifice privind identificarea și verificare a
destinatarilor finali în cadrul S.N.S.E.D. (schema națională de sprijin pentru elevii cei mai
defavorizați) pentru acordarea de tichete sociale pe suport electronic
Având în vedere:
- prevederile art. 4 (3), (4) și (5) din O.U.G. nr. 133/2020 privind unele masuri pentru sprijinirea
categoriilor de elevi cei mai defavorizati care beneficiaza de sprijin educational pe baza de tichete
sociale pe suport electronic pentru sprijin educational acordate din fonduri externe nerambursabile,
precum si unele masuri de distribuire a acestora;
- prevederile punctului 3, lit.c) din Anexa 2 la O.U.G. nr. 133/2020 și anume : “unitățile
administrative-teritoriale intocmesc si aproba listele la nivel local cu destinatarii finali de tichete
sociale pe suport electronic pentru sprijin educational, sens in care organizeaza sesiuni de
selectare a destinatarilor finali, realizeaza anchete sociale sau alte modalitati de identificare a
copiilor celor mai dezavantajati din invatamantul de stat prescolar, primar si gimnazial”;
- prevederile art. 155(1), lit. e) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu
modificările și completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art. 196 (1), lit.b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ
Primarul comunei Strejeşti
dispune :
Art. 1.(1) Destinatarii finali în cadrul S.N.S.E.D. (schema națională de sprijin pentru elevii cei mai
defavorizați) pentru acordarea de tichete sociale pe suport electronic sunt :
a)copiii
cei
mai
dezavantajati
din
invatamantul
de
stat
prescolar;
b)copiii
cei
mai
dezavantajati
din
invatamantul
de
stat
primar;
c) copiii cei mai dezavantajati din invatamantul de stat gimnazial.
(2) Copiii cei mai dezavantajati din invatamantul de stat prescolar, potrivit dispozițiilor art. 2,
lit.j) din O.U.G. nr. 133/2020,
sunt copii prescolari inscrisi in invatamantul de stat care
indeplinesc conditiile pentru obtinerea sprijinului educational acordat copiilor din familii
defavorizate conform Legii nr. 248/2015 privind stimularea participarii in invatamantul prescolar a
copiilor provenind din familii defavorizate, aflați în întreținerea familiilor care realizează
următoarele venituri:
a) până la data de 01.01.2021 venitul lunar pe membru de familie este de pana la de doua ori
nivelul venitului minim garantat pentru o persoana singura, prevazut de Legea nr.
416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare", potrivit
dispozițiilor art. 2 din Legea nr. 248/2015, respectiv suma de 284 lei/lună/persoană (142 lei/
persoană singură/lună - 0,271 ISR pentru persoana singura x 2, Lg.416/2001, art. 4);
b) Începând cu 01.01.2021,conform dispozițiilor art. 2 din Legea nr. 248/2015, cei care îndeplinesc
condițiile primirii alocației de susținere familială (LG. 277/2010), respectiv venitul lunar pe
membru de familie este de până la 530 lei/membru familie/lună.
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(3) Copiii cei mai dezavantajati din invatamantul de stat primar/gimnazial, potrivit
dispozițiilor art. 2, lit. K) din OUG nr. 133/2020, sunt copiii inscrisi in invatamantul de stat, primar
si gimnazial, care indeplinesc criteriile de venit stabilite in Programul national de rechizite scolare,
conform Ordonantei Guvernului nr. 33/2001 privind acordarea de rechizite scolare in anul scolar
2001-2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 126/2002, respectiv care sunt in
intretinerea familiilor al caror venit mediu net lunar pe membru de familie, realizat in luna iulie a
fiecarui an, este de maximum 50% din salariul de baza minim brut pe tara.
Art.2.(1) Se aprobă modalitățile de identificare și verificare a destinatarilor finali în cadrul
S.N.S.E.D, după cum urmează :
(2) În vederea identificării și verificării destinatarilor finali, reprezentanții legali ai copiilor înscriși
în învățământul de stat preșcolar/primar/gimnazial și care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 2,
lit.j) și lit.k) din O.U.G. nr. 133/2020 și art. 1(2) și (3) din prezenta dispoziție, depun la asistentul
social, din cadrul primăriei un dosar care cuprinde următoarele documente:
a) Declarație pe propria răspundere tip; (componență familie, venituri realizate – documente
justificative; animale, culture, etc. ), conform anexei nr. 1 la prezenta dispoziție.
Asistentul social, care întocmește lista cu destinatarii finali va verifica aplicația PATRIMVEN, în
vederea confruntării veniturilor din declarației pe propria răspundere cu cele din aplicația
PATRIMVEN.
Declarația se înregistrează în registrul general de intrare-ieșire.
b) adeverință salariat/cupon pensie, pentru membrii familiei, după caz;
c) actele de stare civilă : certificate(e) naștere copil(ii), certificat căsătorie părinți (după caz), actele
de identitate ale părinților;
(3) Dosarul prevăzut la alin(2) va fi completat de către asistentul social cu următoarele documente :
a) lista copiilor înscriși în învățământ de stat preșcolar, primar și gimnazial, eliberată de către
Școala Gimnazială Strejești ;
b) formula de calcul venit agricol stabilită conform H.G. nr. 778/2013. Datele din formula de
calcul vor fi introduse conform datelor înscrise în declarația pe propria răspundere.
(4) Pe lista destinatarilor finali în cadrul S.N.S.E.D. (schema națională de sprijin pentru elevii cei
mai defavorizați) pentru acordarea de tichete sociale pe suport electronic nu vor fi înscrise
persoanele :
- ale căror dosare sunt incomplete;
- ale căror dosare care conțin date eronate în declația pe propria răspundere, depistate de asistentul
social ca urmare a verificării aplicației PATRIMVEN; în acest caz asustentul social va întocmi o
notă de constare cu privire la cele constatate în aplicația PATRIMVEN și o va depune la dosar;
- dacă venitul net, în cazul dosarului depus pentru copilul/copiii din învățământul de stat
preșcolar, calculat pe familie (venituri salariale, activități agricole rezultate din formula de calcul
pentru venitul agricol, venituri din alte surse) depășește pe membru de familie sumele prevăzute la
art.1(2) din prezenta dispoziție și anuma : până la data de 01.01.2021, baza de calcul va fi suma de
maximum 284 lei/lună/persoană, începând cu data de 01.01.2021, baza de calcul va fi de
maximum 530 lei/membru familie/lună. În cazul în care sumele precizate anterior vor fi majorate
ulterior prin acte normative în vigoare, baza de calcul (suma care nu trebuie depășit pe membru
familie) va fi cea stabilită prin actele normative respective.
- dacă venitul net, în cazul dosarului depus pentru copilul/copiii din învățământul de stat
primar/gimnazial, calculat pe familie în luna iulie a fiecărui an (venituri salariale, activități
agricole rezultate din formula de calcul pentru venitul agricol, venituri din alte surse) depășește pe
membru de familie sumele prevăzute la art.1(3) din prezenta dispoziție și anuma : suma realizată
în luna iulie pe membru familie în cuantum de 1115 lei/membru familie , reprezentând 50%
din salariul de baza minim brut pe tara (2230 lei conform H.G. nr. 935/2020).
În cazul în care salariul de bază minim brut pe țară va fi majorat ulterior prin acte normative în
vigoare, baza de calcul (suma care nu trebuie depășită pe membru de familie în luna iulie a ficărui
an, respectiv 50 % din salariul minim brut pe țară) va fi cea stabilită prin actele normative
respective.
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- care nu sunt înscrise la una din formele de învățământ de stat preșcolar/primar/gimnazial.
(5) Sunt considerati ca facand parte din familie : soțul/soția/părinții necăsătoriți cu forme legale
dacă locuiesc împreună, copiii (până la 18 ani) naturali ai sotilor sau ai unuia dintre acestia ori,
dupa caz, ai persoanei singure, copiii adoptati, copiii incredintati in vederea adoptiei, copiii pentru
care persoana a fost desemnata pentru intretinerea copilului in temeiul art. 104 din Legea nr.
272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare, cei aflati in plasament sau in plasament in regim de urgenta la o persoana
sau familie ori pentru care s-a instituit tutela in conditiile legii, inclusiv cei aflati in plasament la
asistentul maternal profesionist; copiii cu vârsta de peste 18 ani, necăsătoriți dacă urmeză o formă
de învățământ.
(6) Dosarele se arhivează de către asistentul personal pe o perioadă de minimum 7 ani de la data
constituirii acestora.
(7) Termen depunere dosare la asistentul social din cadrul primăriei : 10 septembrie 2020.
Art.3 Se aprobă modelul anunțului privind depunere dosare pentru identificare și întocmire listă cu
destinatarii finali în cadrul S.N.S.E.D. (schema națională de sprijin pentru elevii cei mai
defavorizați) pentru acordarea de tichete sociale pe suport electronic, conform anexei nr. 2 la
prezenta dispoziție.
Art. 4(1) Listele destinatarilor finali la nivel U.A.T. Strejești se intocmesc de catre domnul Ilie
Dumitru, inspector superior în cadrul Compartimentului Asistență Socială, separat pe cele trei
categorii prevazute la art.1, alin. (2) și vor cuprinde: numele si prenumele, adresa de domiciliu
si codul numeric personal ale acestora/unui parinte/reprezentant legal/tutore, se aproba de catre
Primarul Comunei Strejești si ulterior se transmit Institutiei Prefectului Olt, până la data de 15
septembrie 2020, inclusiv. Modelele de liste sunt prevăzute la anexele nr. 3 - 5.
(2) Listele precizate la alin.(1) se actualizează lunar cu evidențierea separată a acestora.
(3) Listele respective se întocmesc în baza dosarele depuse de titulari, conform prevederilor
prezentei dispoziții.
Art.5.Prevederile prezentei dispoziții vor fi duse la îndeplinire de către domnul Ilie Dumitru,
inspector superior în cadrul Compartimentului Asistență socială.
Art.6 (1) Împotriva prevederilor prezentei hotărâri, persoanele fizice sau juridice interesate se pot
adresa instanței de contencios administrative, în conformitate cu prevederile art. 7 și 11 din Legea
nr. 544/2004, cu modificările și completările ulterioare.
(2) Prezenta dispoziție se aduce la cunoștință publică prin postarea pe site-ul primăriei :
www.primaria-strejesti.ro și afișarea la sediul primăriei.
Art.7. Prezenta hotărâre se comunică la:
Instituţia Prefectului Judeţului Olt;
domnului Ilie Dumitru;
Școlii Gimanziale Strejeștii de Jos.
-

Primar,
Vizantie Constantin

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar general,
Neacşu Sorin
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